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EGX30

قبل معاودة , تصحيحيةان االرتداد الحالي ما هو اال حركه تؤكد رالمؤشأسعارحركةخصائص الزالت 

.التراجع مره أخرى 

حيث ان خصائص .)لتخلق فرصه جديده لمن لم يقوموا بتفعيل وقف الخسارة على المدى قصير األجل 

التي تظهر في الطلب و حتى االن تدل على ان قوى ( 2018مايو )حركة أسعار المؤشر منذ بداية تراجعه 

و ان قوى العرض الزالت قواها تستطيع إعادة تراجع المؤشر مره , ما هي قوى موسميه , المؤشر

(.أخرى

مستهدف الموجه التصحيحية الحالية                               

ألعال فسيعكس وجهة النظر الحالية17500أمـــــا اختراق مستوى 

(17245 > 16460<)
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وقف الخسارة المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السهم

6.44
سيتم تحديده بعد اغالق 

جلسة اليوم
8.62 7.85 7.5-7.6 6.7 7.11 الحديد و الصلب

.10.08-9.7يؤكد سيطرة القوى الطلب على أداء السهم الستهداف مستوى ,7.85اختراق مستوى  12/7

7.85الزال السهم يتداول ادنى مستوى  غير مفعله

5.4 7.7-7.89 7.15 6.89 5.8 6.25 للتنميةأوراسكوم

(تم تعديله)الخسارة مع احترام مستوى وقف , 7.89-7.7يستهدف السهم منطقة   مفعلة

1.39
سيتم تحديده بعد 
اغالق جلسة اليوم

1.75 1.68 1.51 1.57
الزيوت 

المستخلصة

و سيتم تعديل مستوى . 1.89-1.84يستهدف السهم منطقة 1.71في حالة  اختراق مستوى 
. وقف الخسارة في حالة تأكيد االختراق 

مفعله

2.99
3.77-4.15
5.17-5.46

3.5-3.68 3.3 3.18 3.25
الشركة العربية 
إلدارة وتطوير 

األصول

و في حالة 4.15-3.77يستهدف السهم منطقة ,بجلسة اليوم 3.3في حالة تأكيد اختراق مستوى 
.مع احترام مستوى وقف الخسارة( 5.46-5.17)اختراقها يمتد المستهدف الى منطقة 

مفعله

5.6 6.15-6.4 6.4 6–6.15 5.6 5.8 غبــــور

و في حالة اختراقها يمتد 7-6.75يستهدف السهم منطقة ,6.4في حالة تأكيد اختراق مستوى 
.مع احترام مستوى وقف الخسارة( 8-7.5)المستهدف الى منطقة 

مفعله



الخسارةوقف  المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السهم

4.2
سيتم تحديده بعد تحقيق

سعر الشراء
3.02 3.84 3.4 3.53 جنوب الوادي

بعد تحقيق سعر و سيتم التأكيد على المستهدف ,  5.1- 4.33الستهداف مستويات .3.3-3.4ننصح بالشراء بالقرب من منطقة  
الشراء

6.35
سيتم تحديده بعد 

تحقيق شروط الشراء
7.75 7.4 6.6 6.9 العربية لألسمنت

, مبدئيا على المدى متوسط األجل8.9ثم 8.6-8.34الستهداف مستويات 
مع ضرورة , بعد تحقيق سعر الشراء و سيتم التأكيد على المستهدف 

جنيه6.35تفعيل وقف الخسارة أدنى مستوى 

6.5-6.9اتخاذ مراكز بالسهم بال بالقرب من منطقة 

التخاذ مراكز بالسهم7.75اتباع اختراق مستوى  أو

8.6
سيتم تحديده بعد 

تحقيق شروط الشراء
11.6 10.6 9.4 10.2 أسيك

في حالة االغالق بجلسة اليوم بالقرب من أعال سعر بالجلسة مصطحبا بحجم تداول يقرب حجم تداول الجلسة السابقة 
مع ضرورة احترام مستوى وقف الخسارة, 13ثم 11.6-11.4يستهدف السهم منطقة , 



علىمصدرهاصحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

كتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنأنكمامعينهفنيهطرقأساس

لعمليات البيع  الشراء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شركة بيراميدز 
كابيتال لتداول األوراق المالية غير مسئوله عن أي قرارات استثماريه

و أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


